
الكتب الحديثة  /اللغة العربية وآدابها

[الكل] الكلية : 

جامعة اربد الهلية

ص.ب  :2600
اربد  -الردن

[الكل]التخصص : 

رقم التصنيف إلى: 410499.999رقم التصنيف من:

المؤلفينعنوان المادة عدد النسخ الطبعةرقم التصنيف مكان النشرالناشرالكترسنة النشر

العربيةاللغة

نوع المادة
عفيف عبد الحافظ  عماندار جليس الزمان عفيط414.0120181فن الخطابة واللقاء كتاب

 1 

امجد  الركابي عماندار الرضوان للنشر مجيط41220181مسرد التداولية كتاب
مجيد  الماشطة
امجد  الركابي
مجيد  الماشطة

 2 

مهند عباس النفاخ البحث الصوتي في شروح كتاب سيبويه في ضوء 
اللسانيات المعاصرة

عماندار صفاء للنشر  مهنط412.120191 كتاب

 2 

أسعد محمد النجار عماندار صفاء للنشر و  أسعط41620191التطبيق العروضي كتاب

 2 

د.م عماناللجنة الوطنية دلي410.02852019دليل أبحاث حوسبة اللغة العربية الجزء الول كتاب
 1 

عماناللجنة الوطنية دلي410.02852019دليل أبحاث حوسبة اللغة العربية الجزء الثاني كتاب
 1 

د.م واقع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المملكة 
الردنية الهاشمية

عماناللجنة الوطنية واق410.5652019 كتاب

 1 

د.م واقع اللغة العربية في الجامعات الردنية الرسمية 
والخاصة  )جامعة مؤتة أنموذجا  (

عماناللجنة الوطنية واق410.65652018 كتاب

منصفحة 12admin اسم المستخدم : 27/02/2022 التاريخ :



 1 

مجمع اللغة العربية  مجمع اللغة العربية الردني  :التقرير السنوي الثاني 
والربعون لعام 1440هـ  -2018م

عمانمجمع اللغة العربية  مجم410.5652019 كتاب

 1 

نسيمة  كريبع عماندار اسامة للنشر  نسيط41420191التداخل الفني بين الدب والفنون كتاب

 2 

الغالي  بنهشوم دار اسامة للنشر  الغط414.0120201الخطاب الشعري بين سلطة المرجع وتعدد القراءة كتاب

 2 

عمر  السعد  عماندار شهرزادعمرط41020201من كنوز العربية  :فرائد وقصائد وفوائد كتاب

 2 

د.وسن  عبدالستار حمدي عماندار زهدي للنشر وسنالطبعة 415.0122022أثر الدللة في توجيه المقام في آيات الحكام كتاب
 1 

أ.د .سيف الدين طه  عماندار اليازوري  سيف415.22020رؤى تداولية في الصرف العربي كتاب
 1 

الدكتور زهير غازي  عمانمؤسسة الوراق  زهيالطبعة 4102022العربية والمن اللغوي كتاب
 1 

أ.د .حسام سعيد النعيمي المعجم الحاصر  :لجذور الكلمات الضادية والظائية 
ومعانيها

عماندار المبادرة للنشر حساالطبعة 4132022 معجم

 1 

الدكتور عيسى  شاغة القتصاد اللغوي في بنية الكلمة العربية ) :نماذج 
للتحليل من ديوان أبي القاسم الشابي(

عماندار أسامة للنشر  عيسالطبعة 4122021 كتاب

 1 

test
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الكتب الحديثة  /اللغة العربية وآدابها

[الكل] الكلية : 

جامعة اربد الهلية

ص.ب  :2600
اربد  -الردن

[الكل]التخصص : 

رقم التصنيف إلى: 800899.999رقم التصنيف من:

المؤلفينعنوان المادة عدد النسخ الطبعةرقم التصنيف مكان النشرالناشرالكترسنة النشر

العربيةاللغة

نوع المادة
طوني  موريسون عماندار كنوز المعرفةطون8092018صورة الخر في الخيال الدبي كتاب

 1 

مجموعة من المختصين الجزائردار ميم للنشرسردط810.902320181السرديات والترجمة العربية كتاب

 2 

جميل  سليم  السعود النظرية النقدية عند العرب بين النشأة والتطور  :
رؤى النقاد العرب في ضوء المذاهب الدبية

عمانالمؤلف   جميط810,9011220181 كتاب

 2 

ضياء غني العبودي مرايا السرد  :دراسات في تقنيات السرد القديم 
والحديث

عماندار الرضوان للنشر ضياط813.920181 كتاب

 2 

نورس ابراهيم عبد الهادي أدب المهمشين في العصر العباسي  :من القرن الثاني 
حتى نهاية القرن الرابع الهجري )دراسة في ضوء 

النقد الثقافي(

عمانالدار المنهجية للنشر نورط810.9520191 كتاب

 2 

ثائر سمير الشمري عمانالدار المنهجية للنشر ثائط811.50920181الحتجاج في الشعر العباسي كتاب

 2 

حنان   الفلوجي بيروتالمؤسسة العربية حناط818.0520191بين الشوق والحنين كتاب

 2 
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محمد عبد الرحمن خليفة فرائد القلئد من كلمات أبي ماجد  :الستاذ محمد عبد 
الرحمن خليفة المراقب العام للخوان المسلمين في 

الردن 1953 - 1993 م

عماندار عمار للنشر و  محمط818.0220191 كتاب

 3 

محمد  ولد أعمر دبيميديا هب محم894.3452019مختارات من القصص الكازاخية المعاصرة كتاب

 2 

محمد  ولد أعمر جامعة الدول العربيةالمنظمة العربية  محم894.3452019مختارات من الشعر الكازاخي المعاصر كتاب
 2 

توفيق  أبو الرب  إربدحمادة للنشر توفط811.956420193أوبريت  "صرخة القدس  : "مسرحية شعرية غنائية كتاب
 1 

رضا  عامر دار اسامه للنشر  رضاط810.920201المناهج النقدية المعاصرة كتاب

 2 

عقيل  عبد الحسين دار اسامة للنشر  عقيط813.920181تحليل الخطاب والمركزية النقدية كتاب

 2 

مطيع غانم فارغ عماندروب للنشر مطي8112019ردود إبن مالك على النحاة كتاب

 2 

حنفاوي  بعلي أثر الرواية النجلو أمريكية في الرواية الجزائرية 
باللغة الفرنسية

عماندار اليازودي العلمية  حنف8112019 كتاب

 2 

حنفاوي  بعلي في النقد والرواية  T.S. Eliot أثر النزعة الليوتية
العربية

عماندار اليازوري  حفن8112019 كتاب

 2 

سمير  قطامي  عمانمؤسسة عبد الحميد  سمي8112018حيدر محمود شاعراة وإنساناة كتاب

 2 

محمد  الكرافس عماندار اسامة للنشر  محمط81120181السيميائيات العامة بين السيميولوجيا والسيميوطيقا كتاب

 2 
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رضا  عامر دار اسامه للنشر  رضاط811.920181قضايا النص الشعري الحديث والمعاصر كتاب

 2 

يوسف  بكار  ة ة وحديثا عماندار شهرزاديوسط810.920181النص الدبي العربي قديما كتاب

 2 

عبد ا   هوار عمانغيداء للنشر والتوزيععبد8112019النظرية النسوية وسياسة النقد الدبي كتاب

 2 

ادهم  شرقاوي د.مدار كلمات للنشر اده811.072019للرجال فقط !مبادىء التعامل مع النساء كتاب
 1 

إبراهيم  الكوفحي  أدب الطفل والناشئة قراءة في نماذج من القصة 
والرواية

عماندار الخليج للنشر و  ابرط813.928220201 كتاب

 1 

أسامة كرم إمسيح أسا811.95652020شواخص على دروب الحياة حكمة لكل يوم كتاب
 1 

إبراهيم  الكوفحي  عمانالدكتور إبراهيم إبرط813.928220211تحدي العاقة الجسدية في نماذج من قصص الطفال كتاب
 1 

علي  محافظة  لبنانالمؤسة العربية  عليط818.030956520201ذاكرة اليام عمر من التعلم والتعليم والعطاء الفكري كتاب
 1 

مسلم بن محمود الشيزري عماندار الفتح للدراسات مسلط811.00920211عجائب الشعار وغرائب الخبار كتاب
 1 

عبدالقادر  الرباعي  عماندار المعتز للنشر عبدط810.9920221زفرات بحوث علمية عالية كتاب
عمر  الفجاوي

 1 

أ.د.ابتسام مرهون الصفار عماندار زمزم ناشرون ابتالطبعة 810.92022محاضرات في تاريخ النقد عند العرب كتاب
أ.د.ناصر  حلوي

 1 

أ.د.ابتسام مرهون الصفار عمانزمزم ناشرون ابتالطبعة 810.942022آفاق الدب في العصر الموي كتاب
 1 

الدكنور .شعبان عبدالحكيم  بنية الرمز في الشعر والمسرح الشعري العربي 
المعاصر

عمانمؤسسة الوراق  شعبالطبعة 812.06092022 كتاب

 1 

د.عبد الرحيم الخياط  عماندار كنوز المعرفة عبدالطبعة 8132022الستعارة في الرواية  :مقاربة في النساق والوظائف كتاب
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 1 

test
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